
Hybrydowy, kompleksowy 
system inspekcji 
gwarantujący nadzwyczajną 
kontrolę jakości i procesów

Argus Turbo HD



Pełna kontrola nad 
jakością i procesami

Argus Turbo HD to unikalne połączenie pełnej automatycznej 
weryfikacji druku z kontrolą jakości. Pozwala skrócić czas produkcji, 
zautomatyzować procesy wykonywane dotąd ręcznie i ograniczyć ilość 
odpadów. Wykorzystując innowacyjne technologie wizyjne firmy AVT, 
system Argus Turbo HD wyznacza nowe standardy kontroli procesów 
i jakości, gwarantując wysoką rozdzielczość i wydajność oraz obsługę 
rozdzielczości od 8K do 16K – niezależnie od szerokości wstęgi.

Zintegrowane rozwiązanie, 
optymalne rezultaty
Argus Turbo HD firmy AVT to w pełni zautoma-
tyzowany system kontroli jakości i procesów 
pozwalający osiągać lepsze rezultaty pod-
czas realizacji każdego zadania drukowania. 
System został opracowany w oparciu o wiedzę 
i doświadczenie firmy AVT – lidera w dziedzinie 
inspekcji . Obecnie ponad 50% wszystkich 
używanych zaawansowanych systemów 
weryfikacji i kontroli jakości wykorzystuje 
platformy AVT. 

W celu zagwarantowania wysokiej jakości 
system wykorzystuje dwie technologie wykry-
wania: przez cały czas weryfikuje 100% wstęgi 
przy najwyższej możliwej prędkości i jednocze-
śnie wykorzystuje drugą kamerę do kontroli 
konkretnych obszarów w przybliżeniu i dużej 
rozdzielczości. 

To wyjątkowe połączenie zapewnia nadzwy-
czajny zakres i dokładność kontroli.



System przeprowadza wizyjną kontrolę 
wszystkich podłoży drukowanych, również 
standardowych podłoży przezroczystych 
i elastycznych, wykrywając przypadkowe 
i powtajrzące się defekty zanim doprowadzą 
one do zmarnowania materiału i zgłoszenia 
reklamacji przez klienta.

Zarówno powtarzające się, jak i przypadkowe 
defekty są automatycznie zaznaczane zgodnie 
z wybranymi kryteriami jakości, a jeśli to 
konieczne kamera matrycowa o wysokiej 
rozdzielczości jest kierowana na miejsce 
wystąpienia wady w celu umożliwienia dalszej 
analizy problemu. 

W momencie zbliżania się do końca roli 
system generuje raport zawierający infor-
macje o lokalizacji wad, w tym dokładne 
zdjęcia wad i odpowiedni plik wzorcowy. To 
pozwala w intuicyjny sposób monitorować 
ilość odpadów w procesie obróbki po druku 
i przed wysłaniem ostatecznego wydruku 
do klienta.

Rozwiązania do kontroli procesów AVT Jupiter 
można bez problemu zaktualizować do kon-
figuracji Argus Turbo HD.

• 



Podnoszenie poprzeczki: przepływ 
pracy, archiwizacja i raportowanie

Argus Turbo HD pozwala przenieść przepływy 
pracy związane z drukiem i późniejszą obróbką 
na zupełnie nowy poziom. System wyposażony 
w innowacyjny wbudowany moduł PrintFlow 
efektywnie obsługuje zadania, archiwizuje 
dane i sporządza raporty.

Zintegrowana funkcja raportowania to nie-
zbędna część przepływu pracy związanego 
z produkcją – umożliwia przeglądanie raportów 
na temat zadania, zlecenia lub roli, edytowanie 
raportów końcowych i eksportowanie ich 
w postaci plików cyfrowych, a także wyko-
rzystanie modułu AVT WorkFlow Link do 
automatycznego nawiązania połączenia z 
przewijarkami i bobiniarkami w celu efek-
tywnego usunięcia wadliwego materiału 
przed wysyłką.

Raporty jakości zawierające szczegółowe 
zdjęcia wad pomagają operatorom zidenty-
fikować miejsce wystąpienia błędu oraz, co 
ważniejsze, podejmować decyzje prowadzące 
do poprawy ogólnego procesu produkcji 
i zagwarantowania odpowiedniej jakości druku.

Dostępne w systemie narzędzie PrintFlow 
Manager gromadzi niezbędne dane z różnych 
systemów, pozwalając kierownikom i klu-
czowym pracownikom z łatwością zdalnie 
monitorować, analizować i kontrolować 
jakość produkcji.
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Wbudowane funkcje
Raporty PrintFlow 
Umożliwia automatyczne archiwizowanie 
danych zadań oraz sporządzanie raportów 
SQL na temat roli i zadań zawierających 
m.in. informacje o lokalizacji defektów i ich 
zdjęcia oraz dane statystyczne dotyczące 
jakości druku.

Obszary zainteresowania
Przypisuje różne ustawienia czułości/
profile do poszczególnych obszarów opako-
wania, umożliwiając dokładniejszą kontrolę 
pod kątem obecności wad w bardziej istot-
nych miejscach oraz ograniczenie czułości 
w miejscach o mniejszym znaczeniu.

Profile inspekcji 
Szybkie i łatwe tworzenie profili umożliwia 
płynną konfigurację i dokładniejszą kon-
trolę pod kątem spełniania standardów 
jakości.

Tryb częściowej konfiguracji maszyny
Pozwala skrócić czas konfiguracji i zaosz-
czędzić materiały dzięki przeprowadzeniu 
części procesów konfiguracyjnych, gdy 
maszyna nie pracuje.

Szybka konfiguracja
Umożliwia szybką, automatyczną kon-
figurację w przypadku powtarzających 
się zadań.

Licznik prawidłowych materiałów
Skuteczne narzędzie do monitorowania 
na bieżąco ilości „prawidłowego” mate-
riału pozwalające zagwarantować, że 
przed przejściem do następnego zadania 
wydrukowana została wystarczająca ilość 
materiału o odpowiedniej jakości.

Smugi Ciała obce Plamy i rozpryski

Różnice w kolorach Nieprawidłowe 
asowanie

Tekst



Moduły opcjonalne 
System Argus Turbo HD można dodatkowo wyposażyć w różne moduły 
opcjonalne umożliwiające optymalizację pod kątem konkretnych wymagań.

Wsparcie przy zaawansowanych podłożach i aplikacjach 
• Reflective Support – służy do kontroli materiałów, farb i folii o bardzo wysokim 

połysku

• TransLight – podświetlenie do kontroli przezroczystych i półprzezroczystych materiałów 

• 100% Varnish Inspection – umożliwia wykrycie wad lakieru/folii, cold seal

• UV Viewing – moduł z podświetleniem UV umożliwiający podgląd wydruków wyko-
nanych farbami widocznymi w świetle UV

• RiteSeal – podgląd folii cold seal oraz monitorowanie pasowania awers – rewers 

Automatyzacja systemu inspekcji 
• AutoSet – oparty na rozwiązaniu Automation Engine firmy Esko; skutecznie eliminuje 

czynności związane z konfiguracją zadań oraz problemy z jakością poprzez powiązanie 
przygotowania do druku z systemem kontroli w drukarni, co umożliwia kontrolę kolorów 
i treści w zamkniętej pętli

• Offline Setup – pozwala zdalnie przygotować zadania do kontroli na podstawie cyfro-
wych plików PDF, co pozwala skrócić cenny czas pracy przy maszynie i zagwarantować 
zgodność ze standardami jakości

• ProMIS – umożliwia dwukierunkową komunikację z systemami MIS (ERP) w środowisku 
druku w celu ułatwienia, przyspieszenia i zwiększenia bezpieczeństwa procesów

Rozwiązania do zarządzania danymi i przepływami pracy
• PrintFlow Manager – zdalny dostęp do danych PrintFlow ze wszystkich zamontowanych 

systemów PrintVision

• PrintFlow Central – centralny magazyn słuzący do automatycznego zapisywania 
danych zadań i raportów roli; umożliwia sporządzanie centralnej kopii zapasowej 
wszystkich danych, zapewniając ciągłą dostępność danych do kontroli za pomocą 
PrintFlow Manager/WorkFlow Link

• WorkFlow Link – przesyła dane dotyczące jakości z maszyny drukarskiej do przewijarki, 
umożliwiając skuteczne usunięcie wadliwego materiału; automatycznie zatrzymuje 
przewijarkę w miejscu wystąpienia wady



Zarządzanie procesami
• Continuous and Random Monitoring – klasyfikuje wady związane z procesem oraz wady 

przypadkowe i informuje o nich w przejrzysty i intuicyjny sposób, pomagając operatorowi 
szybko określić przyczynę problemu i podjąć działania naprawcze 

• RLT (Repeat Length Trend) – Umożliwia monitorowanie zmian w wymiarach opakowania 
podczas drukowania prac i ostrzega o nich

• ABCV – Zintegrowana, automatyczna weryfikacja kodów kreskowych (certyfikat ANSI i CEN)

• Digimarc – Automatyczna weryfikacja i monitorowanie kodów Digimarc

Zarządzanie kolorami i pomiary
• IΔEal – zintegrowany moduł do wykonywania pomiaru wartości Delta E koloru w dowolnym 

miejscu obrazu w trakcie kontroli druku; przedstawia graficzny podgląd różnic kolorów 
i dane statystyczne

• SpectraLab – zintegrowany dwuwiązkowy spektrofotometr zgodny z normą ISO służący 
do pomiarów kolorów w konkretnych punktach i obszarach obrazu w celu uzyskania bez-
względnej, dokładnej wartości L*a*b*, gęstości i przyrostu punktu rastrowego; posiada 
funkcję sporządzania zaawansowanych raportów oraz kontroli procesu/ostrzegania o nie-
prawidłowościach w czasie rzeczywistym

Narzędzia do weryfikacji zadań
• JobRef – weryfikacja zadań z wykorzystaniem oryginalnych plików PDF zatwierdzonych 

przez klienta

• MasteRef – zapisuje wzorzec dla każdego zadania do późniejszego użycia w celu weryfikacji 
jego zawartości

• Digimask – umieszcza linię wykrojnika w pliku PDF, aby zamaskować nieistotne obszary 
przylegające do opakowania

Kontrola drukowania
• pRegister oraz iReg – automatyczne pasowanie; wstępna konfiguracja/kontrola maszyny 

CI do druku fleksograficznego

• Presco – automatyczne dociskanie matrycy i aniloksu; wstępna konfiguracja/kontrola 
maszyny CI do druku fleksograficznego
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Wymierne korzyści
Większa skuteczność
• Zapewnia stałą jakość druku podczas każdego zadania
• Zwiększa ogólną wydajność maszyny drukarskiej
• Gwarantuje szybki zwrot z inwestycji
• Pozwala zaoszczędzić czas dzięki szybkiej konfiguracji
• Ogranicza ilość odpadów oraz obniża zużycie zasobów i koszty produkcji
• Zapobiega odrzuceniu produktów przez klienta

Niezrównana jakość druku 
• Kompleksowa kontrola nad jakością i procesami drukowania
• Wykrywanie różnorodnych wad w druku i ostrzeganie o ich wystąpieniu
• Odnajdywanie i oznaczanie wad w celu umożliwienia analizy, archiwizacji i raportowania
• Wyznaczanie wstępnych wartości granicznych jakości dla poszczególnych zadań druku
• Obsługa wszystkich podłoży/zastosowań

Unikalny proces kontroli druku
• Pełna automatyzacja procesu kontroli
• Intuicyjny interfejs użytkownika i przejrzysty przewodnik online ograniczające niezbędne 

czynności konfiguracyjne związane z zadaniem
• Wykrywanie wad krytycznych przy jednoczesnej eliminacji fałszywych alarmów
• Dywersyfikacja defektów według rodzaju oraz przejrzysty podgląd na ekranie
• Wskazywanie dokładnego umiejscowienia defektów na powtarzającym się obrazie
• Współpraca z systemem ERP drukarni i działem przygotowania do druku zapewniająca 

płynny przebieg konfiguracji zadań
• Platforma oprogramowania z możliwością łatwej rozbudowy
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